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saibamais assistência

Site da Associação Brasileira de Endocrinologia e
Metabologia traz informações sobre as diversas
doenças relacionadas à prática do tabagismo

http://goo.gl/bTgvRm

O site do Inca tem
dicas para quem
quer parar de fumar

http://goo.gl/RGluq1

Cigarro provoca doenças como
hérnia de disco e cegueirahérnia de discohérnia de disco

Especialistas dizem
que nicotina e outras
substâncias tóxicas do
cigarro provocam
inflamação crônica

Outras doenças que têm relação com a nicotina,
mas cuja ação ainda não é totalmente esclarecida

Nos olhos
O efeito ruim da nicotina altera
as reações químicas do olho,

atingindo principalmente o cristalino
e a retina, o que contribui para o
desenvolvimento de doenças como
catarata e a cegueira na visão central
(degeneração macular)

Onde procurar
ajuda gratuita

Especialistas: clínico-
geral, oncologista e
ortopedista

Unidades de saúde da
Prefeitura de São Paulo:
http://migre.me/kusvM

Unidades de saúde do
Estado de São Paulo:
http://migre.me/kusy9

Fontes: cardiologista Heron Rached, do Hospital Bandeirantes; oftalmologista Fabio Ejzenbaum, da Santa Casa de São Paulo; clínico-geral Paulo Olzon, da Universidade Federal de São Paulo; ortopedista Fellipe Savioli, da Clínica Ortomed

Nos ossos e
articulações
■ A nicotina altera o

metabolismo que produz e
absorve as células no organismo

■ Esse distúrbio atrapalha a
absorção de cálcio, o que
contribui para formação
da osteoporose

■ A nicotina e as demais
substâncias químicas do cigarro
desidratam a região da coluna
onde estão os discos que ficam
entre as vértebras, podendo
provocar hérnia de disco

Distúrbios no
sistema
reprodutor
■ Menopausa precoce

■ Infertilidade

Doenças
neurológicas
■ Demência ■ Parkinson■ Alzheimer
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As doenças mais comuns provocadas pelo cigarro

■ Doenças
respiratórias

■ Formação
de placas de
gordura nas
artérias e seu
entupimento

■ Envelhecimento
precoce

o

nismo

As doenças ocultas do cigarro

■ Ainda não está claro de que forma o fumo contribui para
o surgimento de cada uma dessas doenças, mas pesquisas
recentes dizem que nicotina e as demais substâncias
tóxicas existentes no cigarro provocam uma inflamação
crônica e generalizada no organismo dos fumantes

O que a
ciência diz

■ Derrame (AVC
- Acidente
Vascular
Cerebral)

■ Câncer de
pulmão, boca
e bexiga

■ Pressão alta

■ Essa inflamação
crônica pode ser
fator determinante
no desenvolvimento
de várias doenças

Que o cigarro faz mal à
saúde e provoca diversas
doenças, como câncer e pro-
blemas respiratórios, todo
mundo sabe. Mas o que ain-
da se fala pouco é que a ni-
cotina e outras substâncias
tóxicas podem provocar os-
teoporose, hérnia de disco,
glaucoma e até cegueira na
visão central.

Segundo especialistas ou-
vidos pela reportagem, pes-
quisas indicam que o fumo
de 20 cigarros ou mais por
dia durante anos seguidos
provoca uma inflamação
crônica no organismo, o que
aumenta os riscos de desen-
volver as doenças, depen-
dendo dos hábitos alimenta-
res e da predisposição gené-
tica. “O cigarro é o maior ge-
rador de inflamação crônica
do organismo. Não é a causa
das doenças, mas é o fator
que ajuda”, disse o clínico-
geral Paulo Olzon, médico da
Unifesp (Universidade Fede-
ral de São Paulo).

Entre as doenças associa-
das ao cigarro de que pouco
se fala está a hérnia disco. A
doença aparece quando os
discos da coluna vertebral
saem de sua posição e com-
primem os nervos que exis-
tem na região, provocando
dores intensas.

Segundo o ortopedista Fe-
llipe Savioli, da Clínica Orto-
med, a nicotina e as demais
substâncias tóxicas do cigar-
ro desidratam a região da
coluna onde estão os discos.
Essa falta de água provoca o
ressecamento dos discos e
facilita o seu deslocamento.

O cigarro também favorece
a osteoporose, doença nos
ossos, porque altera o siste-
ma que produz as células do
organismo, atrapalhando a
absorção de cálcio.

Além de doenças nos ossos
e nas articulações, o cigarro
também aumenta a incidên-
cia de catarata e de degene-
ração macular, que é a ce-
gueira na visão central. “Es-
sas doenças ocorrem devido
ao efeito ruim da nicotina no
cristalino e na retina do
olho”, afirmou o oftalmolo-
gista Fabio Ejzenbaum, da
Santa Casa de São Paulo.

(RegianeSoares)

Abandonar o
vício ajuda no
tratamento

Os males do cigarro podem
ser revertidos se o fumante
abandonar o vício. A prática
de atividade física e ter hábi-
tos alimentares saudáveis
também contribuem para
melhorar a qualidade de vi-
da e recuperar a saúde.

Segundo a Sociedade Bra-
sileira de Endocrinologia e
Metabologia, é possível sen-
tir a melhora nos primeiros
dias. Após 24 horas sem fu-
mar, os pulmões já eliminam
os resíduos da fumaça. (RS)


